Τα χρόνια της φωτιάς − Κωνσταντίνος Κανάρης

«Πλέαμε μέσα στη νύχτα σαν τ’ αερικά. Κάποτε φτάσαμε
τόσο κοντά, που βλέπαμε την κίνηση πάνω στα καράβια κι
ακούγαμε τις φωνές. Μπροστά μας δέκα δώδεκα φρεγάτες
και πιο πίσω ένα ντελίνι θεόρατο, πηγμένο στα φώτα, με κόσμο απάνω του μιλιούνι! Αυτή θα ‘ναι η καπιτάνα, είπα μέσα
μου κι αναρίγησα. Άστραφταν τα δυο της καταστρώματα κι
άντρες χρυσοφορεμένοι περιδιάβαιναν απάνω της».

ΜΑΡΊΑ ΣΚΙΑΔΑΡΈΣΗ

Η Μαρία Σκιαδαρέση γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε ιστορία
και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Για πολλά χρόνια δίδαξε ιστορία στην
Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’Arc.
Έχει γράψει μυθιστορήματα, νουβέλες,
διηγήματα και βιβλία για παιδιά και
εφήβους. Έργα της έχουν μεταφραστεί
σε ξένες γλώσσες. Είναι μέλος της
Εταιρείας Συγγραφέων.

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο θρυλικός μπουρλοτιέρης του
Αγώνα, που υμνήθηκε από τους ποιητές του καιρού του περισσότερο από κάθε άλλον, έγινε για τον ελληνισμό το σύμβολο του αδούλωτου φρονήματος. Μαζί με το πυρπολικό,
αυτό το ιδιαίτερο όπλο που απαιτούσε ευφυΐα και παλικαριά, συμβολίζει τον ηρωισμό και την ψυχραιμία που είχε
ανάγκη η Επανάσταση για να επικρατήσει.
Εδώ, γέροντας πια, προσκεκλημένος στη ναυαρχίδα των
Ρώσων, αφηγείται τα θρυλικά του κατορθώματα στη θάλασσα στους αξιωματικούς και στους ναύτες του πλοίου,
που κρέμονται από τα χείλη του.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ

Τα χρόνια
της φωτιάς

Κωνσταντίνος Κανάρης
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΥΤΣΟΥ

Η σειρά «Προσωπογραφίες» των Εκδόσεων
Πατάκη, σε συνεργασία με την πεζογράφο και
ιστορικό Μαρία Σκιαδαρέση, σκοπεύει να γνωρίσει στα παιδιά, και όχι μόνο, με τρόπο μυθιστορηματικό, πρόσωπα που έβαλαν τα θεμέλια
ώστε να γίνει η Ελλάδα κράτος ανάμεσα στα
υπόλοιπα του σύγχρονου κόσμου. Οι άνθρωποι
αυτοί, από τη φύση τους ιδιαίτεροι, βίωσαν στην
πολυτάραχη ζωή τους στιγμές μεγαλείου και
έξαρσης, όπως και στιγμές πόνου και απόγνωσης. Κάποιες απ’ αυτές επιλέχθηκαν εδώ σαν
αφορμή για να γραφτεί, για τον καθένα χωριστά,
μια ιστορία σαν μυθιστόρημα, που θα γοητεύσει
και θα συγκινήσει τον αναγνώστη. Το κυρίως
λογοτεχνικό κείμενο διανθίζεται με γλωσσάρι
και ιστορικές μαρτυρίες και συμπληρώνεται από
τη βιογραφία ή την εργογραφία του προσώπου
καθώς και από βασική βιβλιογραφία.
Κυκλοφορούν:
Κωνσταντίνος Κανάρης – Τα χρόνια της φωτιάς
Λόρδος Μπάιρον – Σαν άνεμος
Αλέξανδρος Υψηλάντης – Ο πρίγκιπας
Ρήγας Βελεστινλής – Λίγο πριν το τέλος
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Mαρία Σκιαδαρέση

Tα χρόνια της φωτιάς
KΩNΣTANTINOΣ KANAPHΣ

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

H

Ήταν γελαστό εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό του 1861. Ένα
ανάλαφρο αεράκι ακολουθούσε τη µοίρα του ρωσικού στόλου,
που κατέβαινε αργά το Aιγαίο. Γύρω στο µεσηµέρι τα πλοία
πέρασαν το Σούνιο κι έβαλαν ρόταi για το λιµάνι του Πειραιά.
∆υο µερόνυχτα θα έµεναν αγκυροβοληµένα εκεί, όσο ν’ ανεφοδιαστούν τα καράβια και να ξεµουδιάσουν τα πληρώµατα.
Πάνω στη ναυαρχίδα, το µεγαλύτερο πλοίο απ’ όλα, ο
ναύαρχος Σεστακόφ κι οι αξιωµατικοί έφτιαχναν το πρόγραµµα της σύντοµης παραµονής τους στην Eλλάδα. Ένα
κλιµάκιοii απ’ αυτούς θα ανέβαινε στην πρεσβεία τους στην
Aθήνα, όπου θα συναντούσε τον πρέσβη Oζερόφ, ενώ ο
ναύαρχος µε δυο ανώτερους αξιωµατικούς θα επισκεπτόταν
εθιµοτυπικάiii το Υπουργείο Nαυτικών της Eλλάδας. Tο απόi. ρότα: πορεία του πλοίου.
ii. κλιµάκιο: τµήµα συνόλου, µέρος µεγαλύτερης, οργανωµένης οµάδας.
iii. εθιµοτυπικά: σύµφωνα µε τους κανόνες της εθιµοτυπίας (εθιµοτυπία: το σύνολο των κανόνων συµπεριφοράς που εφαρµόζονται σε επίσηµες περιστάσεις,
π.χ., διπλωµατικές σχέσεις, τελετές κ.ά.).

8

Maρια Σκιαδαρεση

γευµα της άλλης µέρας η µικρή φλόταi θα ’βαζε πλώρη για
Mαύρη Θάλασσα.
O ήλιος είχε κατέβει αρκετά κι έλαµπε σαν πυρωµένο µέταλλο στη δύση, όταν τα ρωσικά καράβια έριξαν άγκυρα στο
λιµάνι κι οι ναύτες βγήκαν στην ξηρά να βολτάρουν, να δουν
τον τόπο.
∆ε χρειάστηκε ν’ ανεβούν στην πρεσβεία τους οι Pώσοι
ναυτικοί. O πρέσβης Oζερόφ, ενηµερωµένος για την άφιξη
των καραβιών της πατρίδας του, έσπευσε να τα προϋπαντήσει,
κατεβαίνοντας ο ίδιος στον Πειραιά. Tο σούρουπο τον βρήκε
πάνω στη ναυαρχίδα. Στο δείπνο που ο ναύαρχος παρέθεσε
προς τιµήν του, αφού συζητήθηκαν πολλά και διάφορα, η
κουβέντα ήρθε στα πολιτικά πράγµατα της Eλλάδας.
«∆ύσκολη η κατάσταση για τον βασιλιά Όθωνα» είπε κουνώντας το κεφάλι του ο Pώσος πρέσβης. «∆εν τον βλέπω καλά στον θρόνο του. O λαός έχει ξεσηκωθεί».
«Yπάρχουν, λέτε, πιθανότητες έξωσης του βασιλιά από τον
τόπο;»
«Φοβούµαι πως τα πράγµατα εκεί οδηγούν».
«Tι συµβαίνει δηλαδή;»
«Eίναι τόσο πολλά, που θα ’πρεπε να µιλάµε όλη τη νύχτα.
Tο µόνο που µπορώ να πω αυτή τη στιγµή είναι πως το παi. φλότα (ιταλ. flotta): ο στόλος.
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λάτι έχει γίνει πια αβάσταχτο για ανθρώπους που ονειρεύονται
µια Eλλάδα σύγχρονη. Nα, ας πούµε η περίπτωση Kανάρη.
Aφού κατάφερε ο βασιλιάς κι ήρθε σε ρήξη µ’ αυτόν τον άνθρωπο, για τον οποίο όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο
µέσα κι έξω από την Eλλάδα, µπορείτε να µαντέψετε τη γενικότερη πολιτική του Όθωνα και των κυβερνήσεων που
αυτός υποστηρίζει».
«Α! Ο Kανάρης! Kαι τι δεν έχω ακούσει γι’ αυτόν. Zωντανός θρύλος! Aλήθεια, πόσων ετών είναι τώρα;»
«Πρέπει να ’ναι γύρω στα εβδοµήντα, µα κρατιέται πολύ
καλά. Λεβέντης ως τα γεράµατα!»
«Oµολογώ πως πολύ θα ήθελα να τον γνωρίσω».
«∆ε νοµίζω πως είναι δύσκολο, κύριε ναύαρχε. ∆εν έχουµε
παρά να τον επισκεφτούµε».
«Γνωρίζετε το σπίτι του;»
«Ποιος δεν ξέρει το ταπεινό σπίτι του ναυάρχου λίγο πιο
έξω από την Aθήνα».
«Tαπεινό είπατε;»
«Mα ναι! O Kανάρης είναι άνθρωπος απλός, απεχθάνεται
την επιδεικτική ζωή.1 Άλλωστε, ποτέ δεν προσπάθησε να
χρησιµοποιήσει τη φήµη του ούτε για να πλουτίσει ούτε για
ν’ αποκτήσει αξιώµατα και τίτλους. ∆εν είναι τυχαίο που παραµένει ένας ζωντανός θρύλος, όπως πολύ σωστά τον χαρακτηρίσατε. Γι’ αυτό ο ελληνικός λαός τον σέβεται τόσο πολύ».

Τα Χρονια
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«Kι όχι µόνο αυτός».
«Έχετε δίκιο. Eγώ τον εκτιµώ αφάνταστα και χαίροµαι να
κουβεντιάζω µαζί του».
Έλαµψε το πρόσωπο του Pώσου ναυάρχου.
«Nα, λοιπόν, που θα έχετε την ευκαιρία να τον ξανασυναντήσετε. Tο πήρα απόφαση· θα επισκεφτούµε τον Kανάρη στο
σπίτι του επισήµως και θα του αποδώσουµε τιµές».
«Συµφωνώ να τον επισκεφτούµε, όµως ως προς την απόδοση τιµώνi φοβούµαι πως θα διαφωνήσω. Πρόκειται για
άνθρωπο πολύ απλό, όπως σας είπα, δε νοµίζω πως του αρέσουν οι επισηµότητες».
«Mα δεν πρόκειται για τίποτα κραυγαλέο. Aπλώς, θα πάµε
σπίτι του µε τη συνοδεία ενός αξιωµατικού και τεσσάρων στρατιωτών, ντυµένοι µε τις επίσηµες στολές µας κι εµείς κι εσείς,
κύριε πρέσβη. Eίναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε για
να δείξουµε τον θαυµασµό και την εκτίµησή µας σ’ αυτόν τον
άνθρωπο, που, στο κάτω κάτω, είναι ένα κοµµάτι της σύγχρονης
ιστορίας της Eυρώπης. Kι αυτό δεν το λέω µονάχα εγώ· το
γράφουν, χρόνια τώρα, οι µεγαλύτερες ευρωπαϊκές εφηµερίδες».
«Σύµφωνοι τότε. Πείτε µου µόνο για πότε να το κανονίσω,
γιατί ξέρω πως το πρόγραµµά σας είναι πολύ πιεσµένο. Έχετε
να επισκεφτείτε και τον υπουργό των Nαυτικών».
i. απόδοση τιµών: επίσηµη εκδήλωση αναγνώρισης και σεβασµού προς κάποιον.
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«Θ’ ανεβούµε στον ναύαρχο αύριο το πρωί, στις εννέα. H
επίσκεψη στο υπουργείο µπορεί να περιµένει. O Kανάρης
είναι σοβαρότερη υπόθεση από οποιοδήποτε υπουργείο, κύριε
Oζερόφ, δε νοµίζετε;»

Τα χρόνια της φωτιάς − Κωνσταντίνος Κανάρης
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